
zostań naszym
partnerem



KOD ten należy wprowadzić

przy rejestracji klienta na

stronie głównej

 www.tax-pol.pl

Po jego wpisaniu klient

zostaje automatycznie

przypisany do Państwa konta

w naszym systemie

Aby przystąpić do naszego Programu
partnerskiego wystarczy zalogować się na

stronie: zarabiaj.tax-pol.pl

W trakcie rejestracji

ustalają Państwo swój 

KOD RABATOWY

Dodatkowo każdy klient z KODEM otrzymuje
10% RABATU na usługę

https://www.tax-pol.pl/
https://www.tax-pol.pl/
https://zarabiaj.tax-pol.pl/


 

WYPEŁNIŁ FORMULARZ ( dodanie przez panel)

 

PODPISAŁ UMOWĘ ( dokumenty są  już u nas)

 

ZREALIZOWANE = WYPŁATA

Panel Partnera

Po zlogowaniu na swoje konto, Partner ma pełny

wgląd w to ile osób zostało zgłoszonych, lista

osób do wypłaty, osoby rozliczone oraz statusy

wniosków: 

Wypłata prowizji może być zbiorcza, np. po 10
zrealizowanych wnioskach lub pojedyncza. 



Zasady współpracy

Nie podpisujemy umów wiążących. Wszystko

opiera się na naszym systemie, do którego

mają Państwo dostęp.

Prowizja jest wypłacana po zrealizowaniu

wniosku.

Nie ma minimalnego ani maksymalnego

progu wypłat. 

Nie ma określonej liczby zgłoszonych

wniosków aby móc dokonać wypłaty.

Rejestracja i utrzymanie konta jest w 100%
bezpłatne. 



W momencie podjęcia decyzji o współpracy, 

po Państwa stronie jest jedynie udzielenie

pomocy, w razie trudności z wypełnieniem

ankiety osobowej oraz zebranie dokumentów

potrzebnych nam do wykonania rozliczenia.

Dokumenty można wysyłać zbiorczo (pocztą

tradycyjną). 

Zasady współpracy : KLIENCI 

Od momentu przekazania nam dokumentów,
wszystkie sprawy urzędowe oraz kontakt z

klientem są już tylko po naszej stronie. 



Umowa wraz z ankietą osobową, wysyłana jest

na maila podanego podczas rejestracji. W polu

adres e-mail można wpisać maila firmowego, a

po wydruku ręcznie dopisać maila klienta. 

Dokumenty

Klienci mają do wyboru dwa sposoby płatności: 

- płatność z góry,

- płatność z dołu. 

Sposób płatności wybierany jest po rejestracji
klienta. 



Wypłay prowizji dokonujemy po

zrealizowaniu wniosku/ów.

Pieniądze przelewane są na konto

bankowe podane podczas

rejestracji. Aby otrzymać prowizję

należy przesłać nam fakturę z listą

osób, wygenerowaną z systemu  

Wypłata



Jeśli wyrażacie Państwo chęć współpracy,
prosimy o wiadomość zwrotną na adres
mailowy lub kontakt telefoniczy w celu
potwierdzenia oraz omówienia stawek

prowizyjnych. 

marketing@tax-pol.pl

+48 790 501 702

mailto:marketing@tax-pol.pl
mailto:marketing@tax-pol.pl
mailto:marketing@tax-pol.pl

